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STELLENBOSCB~---HWestelijke Pro~~i;-.A.~~i;'isn:ati; 'en-;rrus~~;t..Go~dDllJ-··~e; enho-spe~teerders Stevels POBLIEK~ VER1\OOPING
PUB schappij (Beperkt.) . ~ .

tIE[\E VERKOOPING In den Insolventen Boedel van GERHARDUS PETRUS KEMl'ER, WAT~I PROEF, ZANDPROEF EN SLANGPROEF.
v AN van Carnarvon. . ,Vast eD Losgoed. Kon ZE BEZlGTIGEN BIJ DEN

Een aangenaam gelegen Publieke Verkooping Kaapsch Maaksel Stevelwinkel,
en ~oedgebouwd Woon- VAlf DIhufs. VAN DE PLAATS WBSTELIJKB J,OOIMAATSCBAPPIJ,

5 PLEINSTRA AT.
MEJUFVROUW M. WENTZEL,

voornemens zijnde zich naar
de Stad ter woon te begeven, heeft
den Undergeteekende met instruc-
ties bq,nmstlgd, om

OP DIN GSD AG, DEO nde.q~eteekeDde zal doen verkoopen, voor het Kantoor van
16 NO'V'EMBER 1886, den Civielen Commissaris Van Carnarvon, te Carnarvon,

P\lbliekteVer~00pen,h1arHUIS Op Zaturdag,27 :~ovember 10:86
en EHF, gelegen In het aangenaam-
ste gedeelte van deze Stad, en wel in TE 10 URE V.M.,
de Dorpstraat. annex de Luthersche De Kostbare Plaat"! " KROMYLEI," groot ongeveer 23,063 Morgen;
Kerk, het grootste gedeelte onder gel.~gen o~trent 7 uren van het Dorp Carnarvon en een uur van Van
Galvanisch IJzeren Dak. ' WlJks Vlei. De Gebouwen bestaan uit een fraai groot WOONHUIS,

liet Eigendom bevat Zes luchtige ,. FRANCKSKOP," ~ebouwd van G",pakken Steen en, onder IJzeren Duk;
V ertrokken. Keuken, Stal en Buiten- met Wa~enhuis en Buitenkamer, en ;jen Kleinen Tuin, enz., annex.
kamers, heeft private waterleiding Op de eigenlijke Plaats "KROMYLEI" is een Klein Huis, met
en is bijzonder geschikt voor eene suffisante Kralen, enz. voor Boerderij doeleinden,
Bezigheidsplaats. De toevoer Water laat niets te wensehen over, bestaande uit twee

Hl:ISMEUBELEN als een Kla- groote en goed gemaakte Dammen en twee Putten! en, mogt het be-
vier, een IJ zeren Stov~, Stoelen, Ta- roemde Van Wij k's Reservoir vol komen, zouden Ihngevéer 400 Morgen
fels r-n wat meer zal aangeboden van den Grond te Kromvlei bedekt zijn, en aldus zou de voorraad bijna
wordeu. grenzeloos worden.

YERKOOPING O){ 11 UUR. Het V:eld !s van de ~ewolle Boort in dat gedeelt~ der Kolonie aange
Bonus .1 d troffen, en IS, zooals welbekend is, zeer vetrnakend belde voor Schapen en

za gegeven wor en. Vee, en kan de zwaarste droogten doorstaan .
Stellenbosch, 2 ti Oct. 1886. .J. A. MERRINGTON, Eenig Curator.

A. KORSTEN, Afslager.

Het (irovt~ Zuid Afriko.cmoch. Midd~ t~gt!'ll JichJ.,
Rhe-umnL,.k nl Rheumaliadu JICAt, dat nooit
(.i/t, t!'II ook ~ uk" flt!'II.umidtkJ i. t"llM
}(heu.mnlioch. Koor I" li~,"a(ilCÁ4 Hoofd-
In}", Roup· en Lt!'IId07lJlcÁt t!'II Zi,.k1ng,.

H et volgende Getuigscbrift is uit bonder.
den e.ndertl nitgezucbt :-

St'pabnrll, Z5 JaD. 18613.
\V."rd. II.er,--:\-,,-n mAAlidenIlsledonbob ik

per bri.t ",nd.IlO,d. ullw,.l<inl( un" Rb-um..- G lOOktic ITU" i/eluli/d. lil b"" 60 Jur en h.b!.lj jlln PAUL BOSMAN, l czamen IJ 0
IIIDil llelsdHo"..n Chr"oiscb. Astbma eDRD<.uma- F. LINDENBERG, I Curatoren.
ti.k, et b.b hulp Il-Inebt hij •• 1. O.Dee.b"orsnen
allt8 lond.r bol .. t b·PN.fd, en had AJl",ertroo ... 11 INDENBERG & C A~ I..r:o ••o in menscbeliJk. bolp in mijn Il... al, tot' L 0., ' .1S agers.
ik .indelilk Rbeumaticuro prob..erdA.en ou lijnmijn .inklnll., rh.umAti.k, eD pijn io bo~fd eli ----~----------------~----------
IUIn,... iilt 1I0b".1 •• rd.. ..,.r., en .. ordt h~1D[eo.. e re:
alll"ID•• n ." .. p•• id IdAt"OdQ me.et.rd' ANRdOOY ,:.; '"£,
amp.r be.l t~ m"" Il.....m .. lUI .an. lO..on .~-
lIjiI. m_dleiJ"", ...M 0011. bAt jl .... l Je. I.d.r die ~UIU-AFRIKAANBCBE
bMr pwb•• rd h•• ft be •• ,lt bur IUIn.

Ite h•• r JACOBVAN ZIJL, fl\D ViAlitontein,i. '(ONINK;LIJKE MAILDIENST
gen",.n van .... t •• n bi,n. oOI!'.?~elijk ile~&l
un l'b.omAtiek 00 J icbt IICheeo.N"Olt,S"llt SlJn
mo.d.r mij, ie er e~n erllor jlonl 1I.... eet. !:e
pe .. :. do.i. oie ..d den ,ild.nd.A )onion DIaDr08tljl
elapen, m~t do medicijn... erd .~or41-jla.D,.n
IICh"on li\ne baren en .[ l-ndeQml) ""rs.kerd.n
pat hij oi.t •• r"Rcbt .. erd til blij.en le•• n, ~ft
hij "lij ';nl. Iw ... mtUt!'II ~Iocbt en jl.tuljCdnn d.
lloede oit.. ~rllÏng nD d. RHauKATICUIIOen
pILLKN.D" oude b~~r V AllDItB WALT, nn R.dd.rs-
bur~ i. geoe.. n met ééo bottel.
D: h•• r A. CO~T!u., Hr.Ddnll.i, Milld.lbu"1l

K. 1\., kreeg oomid1elijk .. rlill'iDj{.Mijn SOOD
J .•s en .iJn .cbuollTad.r, do.. beer J. A. SlUT,
W "Ddel}l.)()W, llUfll8radorp, IlJD ook gene.ell.-
D. u"',, J. C .• AN Hony. ..
VerImj"b&." bij bijna ftll. Apotb.k"rII eo WID-

k.li ... in de holoni.; of dir.kt p'" poel, 'raLko,
~g'o :le. lid. per bott.I, ko?tant m..t order, "II
den ...nill'"oEi)l"DI\Rr,JAMES JONES. 46, Lall-
Ile.t"".', K.apetad.-PRIJlaN DI GSOOT OP

~.CIZ\)".

UNION STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ
!BEPERK!).
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100 Extra Vette Groote
Kapater Bokken

200 Do. do. Kaapsche
Schapen

50Do do· Merino Scha-
pen.

D: " \".::'" ,h.t'n,le zal op

Vrijdag, 12 dezer,
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I I:. Illl Hllilll I'AKll"CIS,
1'1" \-\ l'llit'pingen. in de

t ll~"'l hen ,lL' Kerk- en
-: l,',. ~!vn Yl'rYcwge zich
. , 1 I; . J. B_...~. 'Yalestraat.

.. ,~w~~.

J. S, HOOGlNDOORN,
AANSPREKER, ENZ.jer SpUI~

- ~-h ,
\'11. ll:'~:.'r : :;l:,S~:N aan!>(l'oom"o, Dood·"I • ':'!, lij k koet s en Ronwkottsen g&-

~' k or t s t mogt,liJkcn tipi en teKen
~:_ " :; .... ·,'1: pr ijs.

!1 z~~tr"a.t. K.aapstad.
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-r 'ler .. eJr 1.\T Il. _j 1.DE \V Il T,
ARCHlTECT, ENZ.
. ,c. rt:r. sn.')' GFBOUWE,\".

KAAPSTAD

l')~"M..ilbooten der Maatschllppij vertrek
_ ken ",n Knapstad naar Engeland,

Via Ma.deira., Om den nr.de reu Woensdag,
te 4. uur n.rn., te St Helena. en Ascension
"I. onder !Ulnlcggende.

VOOR ENGELAND.
"PRETOHIA," Kapt. OWEN.17 November,

via St. Helena en ~llldeira
" MEXICAN," Kapt. BAIliBRIDOl 1 Decem-

ber, via Madeira alleen.
"SPARTAN," Kapt. WAIT, 15 December,

vi" St. Helena, ASC~D8ion..u Madeira.
" TAla AR." Kapt. TRAURS, :.:!) lJeoember,

via Madeira alleen.
" MOOR," Kapt. GltlFrlN, 12 Janaarij, ~ia

St. Helena eD Madeira.
" TROlAN," Kapt. Lnllll'!a, 26 Januarij,

• ia Marleira alleen.
RETOL'RKURT JES naar E~(jELAN[), i0ng-

b.ur voor Za Ma.aden, worden uitgereikt te~eD
een vermindering van 10 percent op denDobbel...
p••• t1;eprij •.
RETOL'RKliRTJES .oor HAYENS l.ng. d.

In;ST .. orden uitgereikt voor d. teruilT.ir binnen
Drie Munden per de Union oC de C.. tl. Maatlc"'p-
pij St.oombooten.
Voor"racht CC P"""ie doemen .anzoek aan d.

Kantoren .. n deMaat.cllappij, Add.rl..,.traat.
THOS . .E. rULLER,

A l!lem .. a .. Be8tilll'd.r "oor Z. Afrika.

: ~F\D t.
: I~.

,r,lM.,n

c s. Loh ter BeBoodigd
1\ :"l QTU' ,1(' Gomldistrikt van
~Lr!' \' tZ,'enht) i" ;/een Dokter.

:': lnkter die Hollandach en
::::'::\'l'ch keut ell begeert hierheen
:, ~ men nn,ll'rhanul'le met- T.

:-;.J. r \...'i DER SYCI.J. '.D.M.,
Zeerust.

I-erde, TIT\'\TED nDIEDIATELY,-By YJOnll'
lY Il,ni.tn and hi. Wit., BO c\ KD AND
1[..',' i.\C'J-; ,·.... II-(urni.h.d Bed- and Siuinll'
~.::: ,", II U"" ot ~ First-cI.811Pri .. t• .FAmily
~ , ,_" [_'ap_Town (S.a Peins, N... lands ,
ï,,~.", .\'. pr.r.rr.d) .. here other Board.rI
c- - . ·,c-[,.d. ~'J Hoard- or Lodging.
Ll'~,.-;"r n...,d apply. T.rm. mo.1 be mo-

~rp.:.. -:\ridr~s;;I "B"rr18ters," care 0r I), J.
:'g;\,i]. c'''I' \louille Point, Cape To wn,

: 'l vn.
.,,-Jr .
~I~V~,-.

,\: Zoon,
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ni-l."l, Jr.

lappii tot
-ekkingen
\ frika.
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WU,(~ELOOPEN, op den Ssten De Heer W. HERMANN.

:;, .vcrnber, EEN KLEINE
:r,r;)jrA~, met den naam van PHOTOGRAAF,

~~.I\~;~~:.~'m~~~:":~~:nw:i:~STA L .~L ~ I~,
~~ ." "ll ':l'n \"aal baat je aan en .een BEEFT, om ~qne BUlten".~end~~
i".:1 k, I'll' ('p. Heeren en ,nen- t~ ~emoet te komen, zqn pn)-
':'] ,~', t[ Hn . zoo goed te zijn om z~n venn~~derd als volgt .:.-Car,/es,
:i:' :J'~ kl'UDl~ te geven waar zulk \ h~lf. dOZ1JD, lOs.; .. dOZIJn, 1~~.!
eO:. j' LL:' II rnr'gt aankomen, aan den Rabmetf>, half dOZIJn, £1, dOZIJn)
[~_. r~, :l(·keur]t.1 dfl()r wien alle bil- ~£:.:1:..._::1_0~s.:_. -,-- -::-:-:-:---
. ;, k "·!n !\lllt'n betaald ~orden. Van Noorden&'De Villiers.

J. J. DE 'YIT, AFSLAOERS, COLLECTEURS,
I: :,,:[t. P.O. Riebeek West.
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Generale en Wet.-.A,elltell
VENDU-KA.MERS:

STlUND-STH.AAT, KAAPSTAD.BENOODIGD.·11. \' oorlit-
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:-n, Cunto

R0c~1a.nriSenlina.rium, Cradock. RHEU.nlA T ICU KO.

- n ied.re
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II'ER
"cr.tarl.

1 lT\" l'nr~ Cl r.AA.L . \oor bo-
• "!:':I 1I1,·hk lnrigting tegen een

3, " tIl £lll() f'prJ'aar, ffipt vrijen
K I In\\"I'lling. Applicanten
f: .',' :ll ~t;t:tt zljn I('('flingen op te
! .. " \', ,',r ,1" Elementaire- en
1: :.' I' !-:xarn('n"'. .
~ 1.1.\1-: .\:-:':-;ISTEXT-ONDER-

W;!!II:LS,I['gl'n ('cn Salaris van
~- ': .. ;' j:[;[I'. ml't Yrijm host en In-
-, '': .\I'I,It'·:[lltr·n llloctt"1l in staat

'. c: ll'jlblllbch grufi(lig te On-
.:. :--.i ,n.

.\::' ,ti('~. trzarnrn met certmca-
, '. Il\'kwaulllh['i,l Cll alldpre ge-
.:,,' ::, n. w\\rn dop!, (lrn Onder-

~"',.' .:,\,. wtlJ'I!t-n (,ntyangcn nipt
,:1 I-I,kll Pecl'mher lSSti.

\\" .,;,. I:llllh"tlcn te bt·ginnen (m-
:.:,·Ilikl Tlwt de ht'rnpening

" ,j, II ill .1illl1larij I SS7.
Il. s. J. KRGGER.·

Yuprzitter.
I . c' ,< ' k, I X [,\". 1 SS ti.

::EER.
~eekend

."i.· Akte.
tegen-

\i<te van

:36,000
£9,000

.. J{., roor

•
"Ptl J. P.

"Il tp he-
·.'I:rf'n, ol
"n en te
·...n .. De
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Iloe~l'

A ;\\ RLOFDVERWANTEN EN
\ l:!}:~DEN wordt bpkend ge·

~ :'-:' '.hl or Jen 24stén ('ctooor, zalig
" ,i :, ii, (r i~ ontslapen, mijn geliefde
}: ':.: - '-", Dr P. L. hOENTGEN.

De wed. ROENTG!t:N,
geb. Lot'''.

~
· RP r KB
- ti w',.pleill,

-__ ~ . ~ 3 . _~ ~_

VAN X:O~A.RE

Vasteen Losse Goederen,
tB

FRANSCHHOEK.

DE Ondergeteekenden, in hunne
betrekking a18 Curatoren in den

Insolventen Boedel van ALBERTt18
JACOBP.KPLBR, H.ZOON, zullen publiek
doen verkoopen,KROMVLEI,

Gelegen in de Afdeeling van Carnarvon.
ZIET OOK HAAR

Mans Wandel-, Schiet- en Voetool Btevels, en de Werklieden
JONGENS STEVELS, in groote verscheidenheid •
DAMES EN KINDEREN STEVELS, in verschillende

kwaliteit.
VELD8CHOENEN, Mans, Jongens en Kinderen.

Blueher. OP :WOENSDAG,
DEN 17D!N DEZER,

De welbekende en Vruchtbare
Plaats, genaamd

"LA'MOTTE,"
Gelegen te FRANSCHBORK,

Met Gebouwen daarop staande. en
beplant met een groot-en Wijngaard
en vele soorten van Vruchtboomen,
alien in volle dragt. De Plaats is
volop van Water voorzien, en. heeft
Grond voor het aanplanten van
Wijngaard, enz., enz.

LOSSE GOEDEREN:
Btukvaten, Kuipen, Leggers, Trap-
en Onderbalie, 1 Brandewijnketel,
Halfamen, Trechters, Emmers, Man-
den, 1 Wijnpomp. 1 Wagen, 1 Kap-
kar, 1, Open Kar, 1 Paar Tuigen, 2
Paarden, en het gewone assortiment
Huisraad.

Ruim Bonus zal gegeveD wordeD.
F. W. STAMPER,
J. F. P. PEROLD,

Gez. Curatoren.
Paarl, 9 Nov. 1886.

V8 vmiers, FaW8 ~ Cn., AfsllUJer6.

soorten en

PROBEERT ZE EENS.
A A MBE IJ E N POEDER

Kaapstad, September 1886.

S. CORNELIUS, Afslager.

HET soccea dat tot hiertoe gepa.ard g-iug met het gebrnik vau bovengenoemde Me-
dicijn, h4cdt den Eigenaar, den Heer C. Il. BOS1NBI!:RG, el toe gebragt-dezel.ve

meer "prominpnt voor de AAndaoht van het Publiek te brengen; het werd in vele
gevallen bewe;t;en een zeer krachtig middel te zijn tegon deze zoo algemeeD heer-
sehen \e ziekte, die sangeduid wordt door hoofdpijn, kortzigtigheid, drukking op de
oogen, angst, duizeligbeid, gebrek aan gee8tkracht, onregelmatigheid. in het bloed,
pijn in de lenden en ver8topping .

De bijzondere eigeuschoppen van dil Poeder om 'het bloed te verdnnnen en een
Vlijen bloedsomloop te bevorderen, om de werking der ingewandeD te prikkelen en
te regelen, en ze te zuiveren van Blijm~rige pn scherpe stoffen, ne~eD de onaange-
name uitwl'rkselen weg en genezen de ziekte. Het zal ook zeer heilsaam bevonden
w()l'den W8nneer het gebr'likt wordt als bovengemelde voorteekenen, de voorloo-
per8 vaD. Ha~M~TISCHR JICH! zich voordoeu , en ook bij .drukki~.g op de
borst, drbogheid, Jenken en chronische &andoentngen van de hnid, en bIJ water-
znoht, meer bijzonder wanneer ueze nit onderdrukte uitweseming voortkumt.

Als een huismiddel bij verstopping kiln bet veilig w0rden a&4bevolen, alsmede
voor de behandeling van uitslag bij kiDderen.

Volle bijr.onderheden vergelellen eIken Bottel. Prijs 2s. ; per Post 2s: 6d
BDKID DOORDU IBliIOU lnOUAAB

C. H. BOSEN BERG, Chemist.en DroogLst, hoek van Bree- en Korte
. marktstraten, Kaapstad

N.B.-Dit geneeamiddel ie bereid in den VOnD van een Poeder, zoodat het voor altijd kan ge-
houden worden, zonder deuelfe eigenschappen te verliezen; een voordeel dat anden!
m ..npAla ni" oositten.

SCHEP VRETJGDE IN 'rr LEVEN.
DAAB. IS ALWEER EEN SCBOONE KANS 1 JAMES ROBERTSON,

KOOP AA~ TEGEN LAGE PRIJZEN

Publieke Verkooping
VAN KOSTBARE

\'ast~ r.. "osse Goederen.
TE

,DALJOSAPHAT,
In de Ajdeeling van de Paarl.

GEEN voldoend bod voor de Plaatsen" GOERGA.PE" en "WELBE- !

DACHT" geboden zijnde, is de Ondergeteekende gelast om aan-
zoeken te vragen voor de HUUR VAN GEMELDE PLAATSEN.

De Huur kan voor VIJF OF TIEN JAREN worden aangegaan.
De Plaatsen zijn gelegen in het Distrikt van PIKETBERG.
Voor bijzonderheden vervoege men zich bij

EMILE HENRY VAN NOORDEN,
Generale Agent.

Kaapstad, 28 Strandstraat.
20 October 1886.

Vend.kamers, V&Il Noorden" De Villiers
- PUBLIEKE VERXOOPING

VAN ZEER

KOSTBAAR VASTGOED,
WAGENHOUT, ENZ

BIEDT TE
LOOD'EN PIJPEN, i tot 2 duim
GESLAGEN 11ZEREN PIJPEN, i tot 2 duim
GEGOTEN PIJPtN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot 12 duim
DAM SLUIZEN, "OentrifugaJe" Pompen
nUIW AGENS. WllNGAARD SOBOrrBLB
SIKKELS,UI.U· DE .Ondergeteekende, als Curator

in den lDsolventen Boedel van
PETRus ALBERTl8 Lorw, zal publiek
doen verkoopen,

OPVRIJDAG. 19 DEZER,
De Plaata genaamd

" CALAIS,"
met daaropstaande Gebouwen, be-
staande uit Woonhuis, Kelder en
Buitengebouwen, allen in den besten
staat _van reparatie, meest onder
IJ zoren Dak.

De Plaats is beplant met een
grooten Wijngaard en vele Vrucht-
boomen, heeft volop water en uit-
gestrekte Veeweide, en vruchtbaren
Grond die thans nog onbewerkt is.

LOSSE GOEDEREN:
Btukvaten, Kuipen, Leggers, Half·
amen, Trechters en Manden, 1
Brandewijnketd, Trap- en Onder-
balie, lOpen Kar, 1 Voermachine,
GraYin, Pikken, enz.; alsook Huis·
raad .
R'Urim Bonus zal gegeven wordtn.

J. F. P. PEROLD,
Eenig Curat()r~

Paarl, 9 Nov. 1E-8G.
De Vi71ier8, Faure 4' Co., .4fRlager,.

J.LSOOK,

BRAr~DR!AI'8 BLOEI VAN ZWAVEL,
IN 'T GROOT EN KLEIN .

IJzer- en Hardewaren Pakhuizen ,
PLEIN STRAAT. KAAPSTAD.

Een Kapittel van Ongelukken.
------------------------------

In den Insolventen Boedel van GABRIEL FRANCOIS NEL, van
Worcester.

l
.E volgende Ongelnkken toonen het gevdar WRaraan alle klassen zijr bloot ge
I 8teld, en op de behoefte die er beetaat om zich tE'gen ongelukken teas sureeren

DE HEER Eo A. JONES.-De Kar .. aarin hij sat eloegom te Ilnillare Kloot. en bij bese ..td
SijDbole". Bij .. u )lea.ar.erd in d. Commerci ..I,.u or t.inll' ~25 .Ie ,.rjloedinll,

DE !lEER WHITK-SD eed .ich in den arm doo. het barsten r an een S"da...ater Bottel. Rij ....
;r"....ur..erd in d.. Commercialen ont.iDIl £13 )lle, AI... rlluedinil·

DE HEER \t'. S. SMIT....-8tootte .ijn !Ch""n I .... ijl hij eeo trftp opklom. !lij .. 1UI i/elUllloreerd
iDd. Commercialen ont,in!! £37 10•. ala .. ri/o.dioll.

DE HEER CAMPIO!'J..-B ••a.rde sijn bol..n ter.. ijl hij uit 'Men WIUI. Hij .. 1UI lI.aeaur....rd ill de
Commercialen onr,ing £10 al•• erJloedin!f.OE HEER M. RMUTS.-H8d sijn IIChoud.r ont...ricbt t., .. ijl hij voetbftl .p.elde.. Bij .. a. ge-
1\88IlreerdiDd. Commercialeo ootviDII£3 "le ,.r~o"dir'il.

!lE HEER MUDIE.-Br.k sil" enkel door b.t bw.laAI\.un een Kar. \\'ao geauore ..rd in d.
COmmPlc;i.1eDont,inll £Z'! Ill... rllo.ding.

DE HEElt O. REX, .en Bo.r.-E.n b..1 ... n een paard. Hij was KAAl!8ureerdin d. CommercialeD
ODtJinll"£6 ale rerlloedinll.nE HEER LA.NCE.-Be ••erde lijn .o.t onder bet .. iel '''0 een kar. Bij .. ft. geaMnreerd in de
Commercialon ont.inJl .£4 Se. al •• rllo.din~.

DE HEER V. MARAIS.-Bes ....rd. lijn ,,,et onder .,en kar. Hij "'Reg••• eur.erd in de Comm.r·
cial .n on\Jinll £2 2e. ale .ergoedinll.

DE REER FR ANK W l:.BBER.-B.. ••• rd. lijn .oet met •• n .poorw'lI'onJleluk n.bij de OraD
m.ier.-Hij .... g'''88ur.erd ih d. Commercial.n ont.inl/ £26 I\le•• rjloedinll.
VOO~olllelakkeA lil het dageliJk.eh leven ve~"'8al'eert 4e

COMMERCIAL ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ (BEPERKT),
TE KAAPHTAU. KENNISGEVING.

DE Ondergetee~D.den zullen publiek doen verkoopen

OP ZATURD~GJ 27' DEZER,
'8 MORGENS TEN 10 uur,

ZEKER KOSTBAAR EIGENDOM, gelegen in de Stad Worcester,
bevattende groot en suffisant Gebouwd Woonhuis, met 6 Vertrekken,
benevens Groot Buitengebouw (ook ingerigt als een Woonhuis ), Wagen-
makers- en Smidswinkel (Dubbele Verdieping), Stal, Wagenhuis,
Schuren, enz .. Ook een Fraaijen Tuin beplant met allerlei Vruchtboomen.

Dit Eigendom is gelegen aan het boyeneinde van het Dorp en heeft
een bijzonder fraai en vrij uitzigt op de Municipale Landerijen en is bij-
zonder geriefelijk ingerigt voor een Wagenmakers Bezigheid.

De LOSSE GOEDEREli zijn 20 Loopen Uitgewerkt Wagenmakers
Hout, 200 VeHingen en andel' Hout, 1 Bokwagen op Voeren, lOpen Kar,
1 Lot IJzer 1 Lot eerste klas Smids- en Wagenmakersgereedschap, 3, .
Koeijen en Huisraad van allerlel soorten.

MEDE :-1 Levenspolis 'van £500 op het leven van den Insolvent,
5 Woreester Commereiooie Bank Aandeelen en wat meer opgeveild zal

worden.

GBOND •

Groot 5 morgen, 502 vierk. roeden'
begrensd ten noordo()ste.n d_oor" AlpheIl,
ten zuidoosten door "Schtldpadvlei" en
~en westen door" Silve[ bnrst," gelegd
lD het veldkornetscbap Cona)an~ ••
Keapache Afdeehng.

DIRECTEUREN
I L. WIKNER, L.W.V. Vice-Voor.itt.r.

ID. P. KRr1NAUW
P. MARAI8

. E. J. EABP.
Voor Pro8pectu_1I en AanJoeken ,oor AMural.ti. nuoeg. meD sich bij d• .A.JlenteniDal C.

,oornA8me'. Steden of bij

WK. B~BO, Voonitter.
J. W. ATT"'KLL
H. C. VAli HnSOA

Ka7lioor ran cUn Cil'i.elen Com-
missaru, Kaapstad, 4 Oct. 1~86.

AL degenen die "enige objectie heb-
ben ~en den Verkoop, onder

Artikel XVIU van Wet No. 14 vaD
I b78, &an den beer H. CLOETE, J.zoon,
vaD den grond hil'ronder be8Clirevell,
worden verzocht lann objt'ct ieH in te zen·
den, overeenkom.ig Artikel XX, bij
den Lanrlmeter 'Generaal, v6ór of op 16
October 1886 .

H. R. BORNE,
Cjyiele Cqmmiuari8.

A. W. BROOI!.E SMITH, Secreurie.

BONUS! BONUS! PUBLIEKE VERKQOPING
oP

l6den Nov .. 1886,Dingsdag, den
. TE

DO·ORNBOOM. IlKICHRIJV'NG Vil! BQVlliBTllND IJTt'I

----------

DE Ondergeteeke~de, gelast ooor de Fxecutri~e Testamentaire
Boedal van Wijlen G. J. J. Louw, z [1 publiek verkoopen :-

VASTGOED:

111 den

GELD op EERSTE VERBAND,
tegen ti percent. per jaar, il! ver-

krijgbaar ten ("Cnigen bedrage, op
geapprobeerde Leeningen.

Men nrvoege zich bij

COSXETT & STLEGB

Onder Buchermheef'6Chap flan Zijn Hoog- ,~" ensUe Mai/l'acket," Maat~ehavp'
Edele den Sw.llu-Pruidntt S. J·

I

.• E ~t.oombooten dezer Linie vertrekken
P. KRUGER en Generaal N. J. 1. van KUJlIItad naar Londen om dell

, SMIT. a::deren WQenB.i..g, VI" Madeira en Ply-
Imouth, te S.n t HeIeJ'J1ien Asceneion aan-

W
AA ROM i~,.oerde Zadels te koopen lleggende op bepaalde tDSIlChentijdon.
die geen voldoening geven en geen.iol No•• 24.-" AAWAHDEN CASTLE," I\opt.

voor de Kaapscbe Paarden geechikt ttijD,ter- M. P. WKB8TlIll,.ia 8t. Helona, Aac.D-
wijl meD HUTT.It'. beroemde Koloniaal ge- eionen M.d.i ••.

kte INN ES ZADELS klU! bekOIDen. Dec. 8.-" I[RUM.\lOND ~ASTLE," Kapt. J.
ma.a . d -'_ b-I KI' be- WINCBIt8T11D, ,.IA LI•• boll.
Dese Zadel 181 oor."" g~ ~e oODle Dee. 22.-" PEMBROKF. CASTLE," KApt. J.
Ktlnd,heen gemakkelijke &Ithng,volle~roote, B. HA!U!I8UN,,1.13t. Helena en Madeira.
deetempeld e1l sew ....rbol·gd volt.omen te 1887 ,
gaaseu. JaDoarii 5.-" ROSLIN CASTLE," XaploJ. C.

Probeert de 1 Veren Zitting met GODlol.... ROB1N~~, ,ia Li_InD.
bek, aeer Geri!&ijk. . Yoor nRcht u£ p8M~ile,,,,oege !D@II .ieb \rij
li TRU 'r T .B-=: R d. AjZ'"Dtuur.. n a. OASTLE MAILB007
'2 AB.Ï.DroSBAAT JtAAl'8'1'AD MAATSCHAPPIJ (~perkt).

welbekende VEE- en ZAAIPLAA.TS "DOORNBOO:M,"
achter Piquetberg, aan de Bergri vier, groot cirk.a 2,000 morgen.

LOSSE GOEDEREN:
)
I

De
iele~en Geld op Verband.

1 Boot
3 Dubbele-Voor Ploegen
1 Span Jukken
2 Span Tuigen

20 Zakken
1 Zadel en Toom.

Vaatwerk en Huisraad, enz.
J. C. STEPHAN, Afslager.

Schapen en Bokken
Beesten
Paarden
Varkens
Vogelstruisen
Kar

200
30
5
10
4
1

•



•
HOOG GEREGTSHOF

n ma&nd~n ba d pad
tot Ill' e en

10 NOVEMBER----

oaser Kerk door d. mo a II'I Ihacht ...
I<)n wee deDI!'8D.Oop w d. nraD&-

o II" ZItHoaUlfQ

ASSURANTIE
bOKAS

pE AFSCHAFFINO .an

Spui],

-\ JO

---'!'tI
II TU
6 ma

.pleUl

R A KlfIPII W ID

EERBIEDIGE OPURAOT AAN
SYNODE

J

Woo

appl} tot
ekkingen

ka.

LIERS
EK

a.n8l.a.~tU'

~TRA!T

NIEUW E IN:>OLV E~T E5
1 -u J do T un K !lAU".! li u
F .... bllilbs

,nO li. IJl

nn T ....

ekend

Ak e
tag Il

k an

se 000
£9000

.1.0

J P

BoodelI

tart.

",



KAAPKGLONIJ<:

~
r::;llu
bl ..1d DJ

JDIIld«e
deJlll'g·
bl'1d be
derbedf'
ken III

"... E
Kweeh
.. ekend
ODd.rw
toekom!
trok I
teg<>D (
dat das
yoorded

~:f
hWD.D
en bpt
yOt'ld "
kpr dllu
,.&8 ver
Ta 8D

'WIP me
d.. IOU

Doot.cl
U r:s il:
d. b)'"
~)D Vii

Inul1 va
bp hA
IDhoud
Dl,pjl'P<ie

D M
d. Scha
.,A 1/."
grb h 1
ën t ven
btl< f'
ID N.ta
de K ....'
(}Dd. K
hNl me
... lit Jr
,,~ ee
brt 'tbr
feTlsud
....nTllklD
mP<iP v
bo< ~ te
mffWf'r~
bar. mee
Wllfi 00

Don .1.
D. 8

lang WH

bp! W

dpo RePI
DeMo

D.~utat
over de
dig"n d
Dit d .
é<'o .
bPvP. g
Dl""kt Dl
en dat h
Bpsn)~ I
aAT!!! Vri.

ID oe.rl
de N p<i
andeTf\
depute I

God ..Il
wereld..,
op het t
held del
derhend
kele Tut
ouderwe
maar er
booj te
kan der
in Chris
ontwlltk
'bt!wuHth
Ameul)
God ze
eeud Bgt
bf.Btond
D. P

derator
door deu
gevolgd
meu de
u d&ILI
D..pulst
Bt't 1

)(O<der81
'Warn ~

toch m"
uur l""TQt

e<>rat ee
",oor

De S.
IM'rst te
JO"dg<'v
tw_Ive

~Bl sbu y acboen de Holg ... ...abe
"" ti RaslIl d ..eroordeeleude, eo

U!! het ..edrag nn
gelo ft eeh Ier hiet dal

WIJ bop

"&D [) tot 10 No, 1886
o 7 ti - 0 13
400-44
o 1 4 0 1
lOl - 0

4 0 - 1 I
U 0 - 0 0
o ti fl - 0

3 5 0
lU 0 - U

U J 6
1 - 0

U u 1 - C
t) 0 4

oodi

IIIAR.KTPRIJZEK

oor do g meeureu D cl
W J voor 018 gelooven

ak vau h t IJ t"r810 bel" g

te • J IJ VII.

me uten maar lOO spOO
e n rormeer der g VII. foridaen t
dat het daarvan en Vil' de bij

n d r st dere deo een vol toen I

lS ,

0\ I \ N

\
ï)
I
r

Hr 1
De :r.c

ferlAnd!
geest d
Zaken
goedge'

fe d
Ze f Het

ache K
eenige
in b <
.teldhe
tenno
te ete I
't'&n st
getal,
bleef ,
toch ...
IIChool
10 de
Diet
Hoogl
telkerl
wekke
HetIIen te

lieerde
Het

.ahooI
en vel
rappol
leer&&l
&1, d
werkt.<
anden
'bhk g

Een
mm..r
In ds
die f

Bee
in rt.
",aD 1
De j

wilde
denis
din gii

Ar
het e

Dr
kelen
Mull
ken
ware
DB
D.

om
Xer.
te ...

III'L.
B)b
noen
da.t
pUI I
D

da.t
Wor
IICho
wae
het
ftg1
den

t;
ZIJ
w••
Hil
mei
reg
het
I

xe:
lou

Tan

w

IOU

de
pree ja te



2FueJ8
S..u.rm"n J 0

II N•• h 011' H L
2 Roodt J C H fm., JC
2 py (~B Brown) J RUd~ !Il I.On.t

Brown G VI ....rb If
3 N"od C J IZ A AI8OO.t e
... ,ter PA

3 l\alld. C J Sailor en 0 I

Vae P A mond
3 E•• r t FEl ó • '1 J
3 R•• den H Bch om.. P
;j D. VI CF} C AN CO
D.VltJP m

Toespraak van Profe880r
:Ma.rais bij de opening
van het Stellenbossche
College

t la OW f_td:;-;;Mlute Btellenbotch.
en daarom 11 hilt ~nd billJk regt dat
het eerste woord geBProken 1'..1wordeo lOn_
en II11Joe moedertaal ImlDen de ]aoon wordt
gezet op het werk Ta )al'\'n fin dat _k
was uw werk bi) Ultnemeodheld

Dankbaarheid YerTUlt aller hart en daarom
werpen Wl] 1.'()()I"tef',t den blik naar BOVU om
Gode de eer te Jr8ftD Toor al de leidingel1
ZlJner VOOrZlemghmd gedurende de )- die
yervlogen u)n Ona achoolgebouw 11 een
monument, eeo ltaodbeeld opgengt t r her-
looenog ..... ~ds trouw m de da.gpo VaD
mO"l]eh]kheld eo kommer die onr onse hoof
den :&l]Dgegaan TWePhonderd laren en meer
:&l)n er Voorbl] eedert de Ibchting van SIlel
lenbot!Ch 0 16 9 En wat 11 er met 10 al
die )"reo gebeurd fW] worden hennoerd
aan u treddlng m tijd Tan gevaar 811U ouder
stPUnlDg 10 ti)d8ll v.n druk aan de n mmer
feilen de liefde ....0 onlen trouweo Ver-
bonde God Ouse geechledeu e .h eene maat
scbappij kan nrg leken worden b) den toe-
.tand vau deo vneudeliJke h mei boven OU8-
wolken JU]n er die wel .0m. haar alUlJer
werpeo over het gelaAt der son maar aohter
en tWl8Chen die wolkeo het hefJl)k bl&auw
dat oog en hart 'I' rkw kt W] hebb8n onse
dage VIW moe te en kom ner geh.d W I
denkt n et aan di 0 treo geo .lag toen st;t
leoboech blUoen 6<lDlgC oren een prOD er
vllUIlraen werd en III n puw werd begt'a-
r.n P Wle denkt niet aan den uJd toen r1
delij k verliea ons dreigde eo de maat8chappl]
moest zuohten ooder IW&re luteo haar opge-
legd ~ Of ala ""] den bl k nog verder Daar
ach eren laten "aao Wl" hpnnnArt JUoh Olet
I[I!hoord te heb~n !\at ODI fraat dorp meer
dan ... nl 10 de ..-ohe weN gelegd dOO'I" het
ruUl bijna gtoheel ..flebrand Altool ech~
verre<>a Stellenb080h echooner ut Z Jn &sc
De moed IDI"er lOWonen week niet De
trou w deo ReareD week n et De h.ud on ...
God I wae namer over ons beechermend be
.. srend zel{enend. Nog een. daarvoor ID]
Gode de eer

0011: ODI College werd opgetrokken n d..gen
van geldel JkeD nood De hartehlke f,llm ..

n

werk ug van ..Ilen I ons een jtUD8t~ teekeo
een beW]1 van den ouden StelleDbooechen
moed J e bet dorp verfraa Je al waren U] den
en g I<.genheden mwder gunal g bl ,_

Re blik naaI BOVEl'i 10...... ook een la
T ""Ol" ] .... rtal\en .tsan ml~

th ..na ,.oor den g..eat 1686 eo 1886 In
eer.trnoemde J .... r w.. Btellenboech P" ge-
It cht en toch b..d men er reeds eene !!Obool
A..n den voorlezer der gemeente v.n werd
het opgedrllgen de Jeugd te ond4>rWl]l8n
Vreemd t]n de woorden van opJro.gt. Hi]
moest aldaar onderw jlen de ghemeenteB
bed e en "le Sondagen tweemaalen n de
b ]eenkomst v.n t «.,hoor VIWGoJI Woord,
ende christel )Cb gebeeden d... r voor
leeeen en daar hl met JU]I:. tegen•oor
d ge g"gle en tfl\Cte uent n et eu k ..u beot.aeo
11 aen hem gegeoeven de qual t ldt van voor
leeser met 20 gulJen per m....nt en ordinarle
rantaoenen kostgeld met dien veratanae
deoelve mede ....r waamemAll de lIOhooien van
de ngueteoen aldaar gel )ck alhier ..... de
n....p onder hs c..steel geechiedt tot welcken
e jude de burgen wel w.t oooden kouni
belpen om n haeatea een bequ ....me echoo
op te m....ken ten el]nde de ]onghe leugt d.
d..gelijcx toeneemt n getal niet en ~elateo
word e alB u eeu wildenuaee ma.er alB e neten
k "deren opgetrooken met der t Id ;q~~
werde de C..lome !li"nlt te doeu .t d
ouderw jl betr ft h _I hem echlOken m e
schol. te weNn pree 18 a 1D0rgeLI ten 8 neren
eu o.ghterlIDlddags tol 4 ueren n..tuu~rl_l_~
wet een tuaeche poS ng voor het m dd&gwa-

e • d..t het oonaerv ..ueve Btellenboach van
heden nog 10 acht neemt want nog Z In de
echoo ureu dezelfde..Ia vroeger Nog 11':

het soo gewigtllt8 Dl dJagm
haere l_~na tweemaal tele-

keus verhooreq h....r goed., ehrllteljc"e ILflden
en man eren leereo geeu qu ....d of VUl'r
spreecken dul-Ien De vragen VIW e
ReldelbergllOhé C&techial1lU! of ,...n het Korte
Begrip na.e bégnp alle weken t.w Woenlc\a.gl
en Z..turMgt doen beantwoorien LeereIl
Psaluisiugen "" oohn]ven eu bare 1uar~
gebeden d..ge1lcx doen opeeggen 00 Dl •
de de opdr ..gt. D tw ... de ochooi die ru 1686

bestoud.Tw"" hondeN J&r8n ujn voorbij In 1886 set
ten WlJ de kroon op allt·. De m ..n en die toen
onder .. J8 g ..veo E] er u et weer de ku ..pen
d e toen ondenrlJ8 ont. ugen Zl]n heengegaan
Voor den troop tullen w J te eenmaal ontm~
teu N eta lA er overgeb ev~O Dlt d en ouden
b]1 d..u de trotllOhe I><luwenoudebergen achter
OUB de rul8Chende I room dl ouse ,.kkera be
sproe t eo mlaeoh ea ..en enke e eik m onse
straten ontaprot.tU ....u elkel. ge" .. len v..n
boom en die toen Stelleubooch beLben verfraaid
Wle weet of dia reus onder onze elkelI de
baa.n voor ous Theologtecb Sew ..ne niet een
DVrbljfoel 11m deu oudeu t jd het geal ..oht
v..n toen me~ het g.,&la ht Tall heJen verbm

dend.Ku wat r.a.l de toekumat baren ~ De school
door ons geWi]d 11 b) u tnemeudhe d uUJe
scbool lUW'OUen,...n IS elleuboecb Gi]
draagt de" n....m 'I'IOUhet Zwd Afrik ....nt!Ch
Athene L ....t u d e eer ter harte gaan Groo-
Ler werk k..u ... n geeue m..atach ..pp I wordill
toevertrou wd dan bt der op.Otl<i ug ]
kunt niet roemen op de Ullg"bt-eldh" d van
uwen handel op de bed )V gll",d 10 UW" Itra-
te u .. leven 11 een 8 .ven God heeh
le~. andere over u beaoh kt De ZwJ Afri
kaan sche jeugd I u toeve -ir uwd Wordt de
school gedr..gen op het hart der geweente dan
voorwaar z&l III blnel]en IStel enllollCh WA8
wel gedeukeu w..t het verechuldigel 11 &.lW

IljU IICholen de scboïeu mogeu ook wel ge
denll:w wat zij te daukeu hebbeu ....u Stell"u
bosch .a , ~D eh k mag Dlet vergeten uat een &Iln
eden v.n de hoogste v"rg,.dllnng Jer 1i ed
Geref Kerk-de !Synode-di f"". met bun
teg"uwoordighe d hebben begunIt g I D.... rolD
Z] het 1111) verguud de eerarOln eU ou Ier lugen
ou&o!rKerlr. h er harteli]" .. "lkolD te ~eetell op
delLfludag W] verbll]d"n on. t u zee""" over
uwe tegen"oord ghOlla W] w...rdeeren u.e
belaog.""lling r..n" leu t Jde b""ft de
l'!yllode h bblln de pred kanten onzer Kerk
!.rot. de v",,\vuld ge mOel],,1JkheJen wllAl'IDed..
Z J te k..m}Jt'P }ur.dden g"tóOud dat Zij de op
vOttdng d.,.. ]euid en vooral het hooger" ou
Jerw • op allerle W]1I8 .. ldeu bevurderen
Ou",e INoruuoalachool dl" reedl toov"l" vruch
teo voor h8\ lot.nd betft ..fgeWO'1"'n eu .. er
kw.,ekellDg..u. men ov.,ra! Zu a AfrW aan
trelt U eene lnnt!twg '" ....rover w J uua ver-
b ]Jeo kUll.llen Jo.ren laug h.,.,f mHU ge
trI.ebt dl~ oohool tot .tand le brengeu owat
£IJ UltelDJeli]k daar .tood en gOttd .... k d-.1
ot heil van ZUld Af 11..
J .. meer dan d t. a-ia 10 I !Jl-zoo ver

haalt ona de geechiedecn Jver ...erd door D
Fle<lk en !) nur er-tw .... Holl ..nJlICb" P ed
...nten_lle lOm ....n £3 wU g~ueCt.eerd
n de :K.oapech" ..fdeehng dl. toou I echta
.,.ne bevulIwg ha.d vau á \lO Kurul"'"
oen ten Il ude oei 0 "u te .t chten u de
i{a&patad lu I \J,:, li ug de Ji,oap over UA&[

e KngelllOhe ll.eg.nug Het f uJ. nOtlger
g co I ct..,rd en nu all L.. J sche fonds be
"end werd nl.t OUDl.:lelelllJ" ut het bestemde
Jo..! &&llgewend doch ...e d tltlrat v..e l..ter

u ~ aan het li Ituur nn bet ZUld
Afrilt ....neche C Ilege overh&Ddigd t lo ml]
eeu guusl.4l; teelr.en dJt,t HolJAudscbe pr6dllr.aU
Len nebben b Jgedr&gen lOt d~ IlJcuUug der
...ee grootete ng ogen voor Huog..r 011
J "']" lu Zwd An.... t whet Z A UuU"18
u de ~8ta.d "u het IS elleul>06l>ch~College
.)lag k den wenech Dl 8prelr..m li'" de .... t"ee
ocllol"n al. ZDllter lnnlluugeu u wee ked"ig.
w...... d"enog al 11 het aau 0010. u vr nue 11...0
wed J,.er I.&ngl elkaar h...r we k mog<>n ver-
tgt.eu 0 het belang ....n Zwel Af lLa
K n woord ten .lutte 1> w..re op ..oedin,

om""t dt:11 gebed [l menech ... .t;aud..n
u... t woge u t wo deu g....ctltlJw b~ dell
woeten bevruch ..nd op juwJer w.r""11
W..... w j d t ..aU.. al8 ""U K&rk,.noots;chap

...... .. J dit n l>eo feUlllg b"",«"o &al
t g'u g beer jk r; JD. W"ten'ICbap lID

~edau "n5t wW"'- v..u ., kaA Ic ""held"n,
.1 ]d ....... elk...- ,","boud en IJ t ZI] OU&8

lJ t olla ,tlev"U II h..b g ... 10<1.

CB
J:U IITIlI'OI
F. m.
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STA ES. STATIES.

(rEG EN VERlVIIN DEllD E PI{I~ZEN: Vertrsb:;-- ••m.ID._I.i_ D.Dl.,D.m, , J~'_'_,!.;.;:-i
Beperkt. BRANDBAII'~BBDWEll; VAN ZWAVEL KAAPSTAD D 7.~ 4.26\ .. [1.0! '.0 V"....... I luo,UI IJ, lUi • Woodstock. •. T.U, 4.30 .. ! .• '.. KIllBKBLIY P ,.. •• I 4 461 ~.~~

, 'Zoatri,ier JaDetie .. '7.621 4.38 .. 1 1.8 I 6.1 Beacollefield .. ·1 .. i ;261 2'0

£60 000 WINGERD SOHOFFELS, SpuiteD SOHA]APSORAREN,8tr1lil ... ,.BehanD Maitland 7.66! 4.40, . I .. : ~pij~fonteiD I I'" i u. •
" CRADLE ZEISEN, Sikkeil McTlOUOALL'B SOBAPENOIP Ak •.Purbanweg June. 8.26\ 6.1~ .• .. i" Modd.rri.i.r :.: ... \6.10j UO

VELD- In TUINHEK KEN DAMSOHRAPERS, PijpeD'fOOf Dlmmell V.rt. do. 8.2'7 6.11\ ., , •• Ronigneatkloof . 6.7~201\.34·31~()

C01U"ITE BLADKOP~.R, Geel do. SLUI8KRANEN "oor DammeD K 'f . • . I "')' •
.lIL: KOPEREN KETELS, Hoofdenen Bodem. REUZEl, OI,IE, '..ltd, OU" Olijfolie M:MI.~.~'i:~D Junctie 9:611 6.43

1
D.m. ::, :.: HAI.!::t I.. .. . ~.4178'!"1~PRETORIA. GJ:o:EL KOPER SULIJEER8EL Blik GEMJï;N01>E VERF, jr.reed tea,ebnaike Klapmau.. . lO.9! 6.66 7.0 .. : 7.5 Wittepau ... : y. ..."

MrT
ROTSZOUT, roor Vee' WIJNPOMPEN, GomeluLi.kell!'ijpeD. Paarl.. ',' •• 10.381-7."17.26'1 2.361 8.1 Aank OJulllu.IVIU P.. •• 1-

11.601 6.60N. J. S. I I .. 2 Vertrek dl" 9.6 6.16
"'\(' A 1I.r IJzerpokhol·s, ,.f!!: Gravelll',traat, KaapstatJ. L&dl Or.y Brug •• 10.

49
1 .. 7.37:, 2.441 8. . 0 ,. i ' 938' 710H. J. SCHOE.i.llA s:, .a t.J.~ Ank. WKLLJNOTOlID !l.10 .. 7.66 3.2 I 8.4 Krankall I '''1 ... i •• i . : .

J S
'('AR AIS I I I' P.aw PaD' I •• i10•6 I 8.0 OK Int.eekeoWg. op dit ~Iad is in de St&d

• '. lUo ~~ . 'I ' Vert. do... !l :l6i 1-:-:- 3.7 : 9.9 Potfontein .. i ::; .. 10.38,8.60 ' £1168. en In de BUltendlstrilcten £l
S. J. DL TOIT. EUBEL D.m·1 .. 1 BoutkraaI .. ' ... : .. :11.9 i 9.40 441. per jaar, VOORUIT BI<..TA.A.LB!AEl

M E N D.; GIU~OTS1'E ,'OOKIlAAD IN B.rmon .. 12.2,°1 .. ..,3.46110. Aftnk D! AAB J~~CTlBl' "1 "·111.5bjI9.4O Aan eiken lllteekeoaar worden Drie Volle
Pi •• tbera We" 1.6 I .• .. ',4.14 10.4 n.m·1

B.\!\KIERS: ZUID AFRIh.A, Tl1lbA~b~W.g~ .. 1.26'\ .. I. 4.30:11.1 Vertr.k ,In ." ",'" ". :12.10,11.20 Ble.den_per weelt toegesonden.

r 1 D I) il Pt' D ST XDARDBANK EUD" LEN Arl)i. Molen , I 1 ti 1'111 iirZijdie9'oorhe.tBla.dwensctent~
aar: E .Lu:r."rHF. .\;\'r;. re una: E A..' t i SUPERlEUR .KOLONIAAL GE.MAAK'l"EN 0.r~8 Weg.. 2:10 :: 6.ï :Ivl.~ ~;f!.:t;;'~~.\.~~OIt .:1 '112.68:12.30 Jeda.nkenmoetendne maanden VOOI'UII

E U B E L E
·N'I Dil beste waarde voor het geld in de u d . . 238 '122 Oe.lfont.io "1 , • i 21.21,521.3010~ennisgeven van hun voornemen.

T. X. m: YILLIERS, Solicitcur. ; ~e'd:~"~: .. 3'8 i .. II .. 112'6 Richmë>nd Weg "', 3'l
b

3'35 ---
• (T.TER'f A "N J T St' . Kolonif:!. 11 nu ~II; . . I ...... l!raak Poort .... .. •. " AGENTEN VOOR DE " zmn AFR!.CARL lE 'L\. .., ~UH, r., ('mp. cere ans. AAo•. WOll.CIlITIB ~I .. , 6.2 i 12 Victoria We8t W~g "I" .. ' 3.42°. 4.30 KAAN EN VOLKSVRIEND."____ D. ISAACS & CO. Vert. do. : .. i 6.20~ 2.6 Bi.sjpspnort ... ! .. , 4. 05,6.35 Ade!&lde C.Calll\~ban.

DOEL. Hexri.ier .. !.... ". ' 2.46 ",i. ZUBt.r. , ...... : 6.6 ' 6.30 AI' Geo ~

I J I 1 \! t h
" , t l' I'J'k door haar naam wordt VOO:aXA"''Y...::R ~.£'l' S-.Ele.aDtle eD Stel'k'e Vei'eeAla4 A.xri.ier OoIt .. ! .. :) 7.22i ~ 31 N.ls Poort .:: .•.. i .. ' 66.62~~.~~ Al:~·aI Noord J. i 'H~~:;'

I et 0, .u-r _ a[l se apP'J 19 een weevoue 'g0, ge I . 1 " Tril\nIlIM.. u. Rheno.terkop I '''1 .. I • u, ,.,•..,. Barrydale - n. z. Il. Yllli.~.
a8n~t'rlUld, z'JnJe v o r ee r s t l\I't ont~innen van reeds v~rkregen eigendommen, ad~ D.. ISAACS & COl Ank. TOUW8Ruua P ... ' .. .. i 9.20: 6.5 .\"111. llKAUP'OaTWUT v, ." 7.15,9.40 Beaufort WN't P. Teske.
hierin nadvr "rnschn'ven, e o vl'rJer het p rospecteer en en explore.eren op gou Vert. do. .. ! •• ' 9.30, 6.2 V rtr.k do ' 7.25 0.65 . Iand W J J d K

1
• EE"'-AM S - i f a b Oonstable .. I '7,2ó", bo b ... 8.3911.10 B~lmont,OriqUlouw eet ..• ock.

houdende streken, ,·n In vprban~l dn811tlfd,' bE't vprklijgen van minera e reg.en ..... ER ETS-MAa .. e eD ""'u .lantieel. .. '11'10' 9.5 lAII~8 8c , Betbulie • • • R. P. Mell',n,id.
en het bewe' ken cf ov e r rn a k e u damvan alg gopdgevonden zal worden. D.! ISAACS & CO. Maljeefuntein. , . i UltkIJk._ , i n.ee. Boshof h. de ''iliim.

KAPlTA.AL. B If I . . .. ;-;"2"7]10 I .' 946'1226 Bredudorp - JobnT"liard,
SLAAPKAMER. SETS-Van vel'8chllleDcle Boutsoorten ea G~a:tf~:~~:i~ D •• • l.i7ll1:5 O~~t~erBA~~BBU~G W~~, ... 9:48'12:35 Rritatowo • T. P Th-r""1 ~,.:,A.

Rhedri,i.r , .... i n.m Pr: AIL. \\' 11.6 i l.5j Burgmdorp- Pbilip 8n~Jr;.I" -

I

.. .. I I .' rins Ut" t -s , Cola. berg • J. L. Kno""".Peins Albert Welt.. 2.31, .U IW_ ~ J F
F .... rbara W",,» .. 346' 330 BI d R' . .. ~'.m. I Ceres - oe. "nri.

.nO • -PO • I' o. UI," , . "'Iedon J. Esterhur ...n,UitkiJ'k ., ,12.32 3.42 VI' .

LEDEKA:NT.rn.r-ODveI'gelitkelljlt ID qualltelt eD ~dJs. lAti.ebollCh; :: 4'.36' 4.·~2Brfftlfo?t~I:V 1.38 4.52 O&I";Dili A.;;nH.".nen.
Ak: BKAUl'T.WaIT D 60 615 u • ann.. 2.34 6.25 Cradock A .. .tC>lit,

D ISAACS & Co Vert. do.' :: 1 6
7
,.'!O' 87'.'21•(~:,t!;~b.:';~.lD r .: :'.'1,'" ' " '24: Si54°0g::d~;~~~m. ~'.~: ~~~~z;~:

• • Rhenosterkop , u ... k To R v KB ' i. .

TAp
....T A N_lsPoort.. 7.óO, 9.2.5 r" uws I I V.. .' i 4.30)0.25 Durben Lind..,he",J.:llr.,or,
.&... .£N- ~minster, :Bru8selscbe, TavlJtwerk, B.Jddel'-. Drie Zu.t ... , 8.3510.30 '_.rtrek do .. ! 5.1611.2~ J)il\mR.ntnlden S. W. 'fRn Wijk ..

minste!" eD Z .. de laatste Modes eD KleureD. .' Bi .. j•• p·)ort.. 11.26'11.4 'I.ogle.. ... ' •. m. Dist. Ermelo, TraDn1lll1 H. T. Bobrman

D ISAACS & C
,"m. l1.x Rivier Ooat : 6.18 1.0 Emook~~wAk· r5rre.~ J.-nich.

,. 0 Viet,,,i,, W •• t We~ "," 10.10'12.4' II R" 6 31 I 20 Frnne.c oe . . e OeI,
BrASk Poort 10.45' 1.31 .x IV,I.'" .. . . F""""burg. Geo. Hq,d>!""n,

-et Ricbmond W.g :11 3512.36 \ank ....OBCB8TBB » ,.m. 7.9 2.5 faurEl8mitb - .. Executeurss. &; Trw
_ • 1 • I Vertrek do ... 10.20 i.1i 2.25 M""tech~ppiJ.
eD. Oeelf"nt.in I ;n2~0 340 ,ondini Weil 10.60 7.36 2.[>3 George J. Kret •• n.

" Mijnfor.lein.. .. :: i.. :: 12:551 4: 111,~r""d. ~{i,ier "i g:1~~:~~~:~?Goudine T. C. 11..,th~.Jr.
Ak. UP. AAR JUIiC. v 1 'II 4~' 6 15 ,"res \\ ell "1 GrlllllJ-Heinet· A. P. \'an den Bn.
V • d " , .. 2:5 I' 5:55 Artcia JII .. len , .. n.m., " I·.. Aeidelberg - - P. W. J. Bo-I1.. n.
H~~;kl'8.t.. . .. i" ..:3.10 7.15 \ulhRjrb W'Il" i 12.30 8.6214.28 Humansdorp Chaboud& i.teo.
PotfOllt.in .. .. I ,,' 3,45: 8.5 :11:r8~'::g Weg.. :::1" 1~:~~ ~:~61 ~:~~ Hano ..er • ~ ~atflln.
Paowpan ,.. .. 416' 8'51 AkW··.. 2.1610.16,6.15 Rupe,Town- •.. .ouw.
Krllnkuil, ". 4 45' 9 43 YAn k adLLlNOTOll • '1' ., 2301021' 630 Hopefield • D. ~1. Slahher,
Ak. ORA~IItBlnlta v "1 ó:20',10::1 _rtr. 0 ...... .' I' Jacohlld ..l· • J. W. B. lJ. ''i Iii"....
V I'

D,' • __ .>_ ') Lsdv Grey Brug 2,5610.421 6.54 KnysnA - P. M,t_l-rkamp.
oor .LA'%. su <mUeT' 3 II lO 60 7 8., 6.30:1045 I':aarl ... .. ." •. m. . . I· KOrallnaland G. Scbonken.D. ISAACS & CO. ~[I~epulll~~·. .. 6.26!1!.:iÓ KlApmuti ....' 7.60 3.30 .. I 7.37 KrootI.tlld • • H. J. ~!orkel.i t ~uldM' VI.I) \C~t, ' •• I ... Krakeelri vier • l,lln. L. Ferreir&.«,ttrmrl'kt B.lmont 6 6~'~2~3 I\rftRifontein .• IAdJ1!mith (Rivel1!dR.le) A. G. h. 'an Yelden.

.... G " , ... 7:2~ll:6 !lurban Weg Tanctie 9.32 6.1811.5,5, 8.35 l..adyOrey (Ahwal N.) O. C. Oloete.
rlLl!pan, .. , I :'daitiand .. 9.'5 ó.41 .. ' 9 3 L d b d B PHdAoni~ne8tkloof , .. i • 7.55; 1.4 .. .. a y I'IIn . . TaO "er ••.

Modd.rri.ier 8 ..37i 2.4 n.m.' ~!aclean • ---
Spijttont.in , 9.22, 3.4l Zoot Ri,ier Junetie .,,10.2 5.4712.23, 1l.12 Maraisburg. • D. F. ~ara.i5.
ne.cOl.field.. 10.15\ 4.4 WODdeloek .• . 10'S 5.51 . hl I b J. J. 1'80 Al\1'd•.
AAnk. KDlJlEBLEY v .• 10.25.4.5'" \e.nk KAAP8TAD .. 10.10 6.M 12.30 11.20 a mes ury- O. de Greeff', 1J.ln.

Q P"'8Agie .... oor 8t.~;..IUlIIChen KaHplt.ad en Worcester (inclais) worden niet ur.oerd met !oliddelburjr- J. L. Pretorius.
den ~nellrein op VrijdAQ'. .. Murraysburg • G. S. IlauplfHscb.

• Zie onder ,oor de Stellenboeeebe eo d. MaIn Mb Iry TAkhJn. _ Moddallat • • J. W. L. Hofmtyr.
Bij de plaateen WMr de letter, swt boudt d. trein Alleen stil al. er paau.jri.re &ijn, .n aRn de MOlllllliblUli• E. MeIer, N.•n.

SlRtiono ""Rtbii de letter v !tAat kA" men .erurtlcl"lIfIe 1b.kom.n. Montlljl'u P. J. ()uben, f'i'.III.~!ool't'6e.bur!1 - G. W. D. Rust.
KIMBERLEY NAll PORi' ELIZABITH ORT ELIZABETH NAAR KIKBERLEY N.pier .E. G. Bell.

1 :.. ':-·I··:j5 EN KAAPSTAD. ~Rtnl - • --
STATIES. hi~hJid ,~gi -- - I ~ ':'.J .~l1ml\qllslsnd J. G,Fi.och.r.

A'l"! j'J. nl..P:~ _ 1.'JP! '='1 :?! 1 " ... "retb - P. J. 1\audé._________ '._!__ I__ !._ STATIES. , .'ll.gl,; j'J H. JilfMterivier S. p, .an Ellewee.
, ' •. m.i I '_A_i:lb ...~_"'__ ~Il!ldtl;hoorn- • ---
V I k A n m I' P I ( T. ROO8, T.&n.
"' r. • n ,. Y-rtr.k VAn D.IIl. nm. n.m. Mr - •

K 1201 645 e D J. A. TIIn der S... ,'
IMBIRL'Y ., 7:5 i PORT ELlZABIITH .. 3.0 6.8 70 PellT'lton • A. J. Mybur~h. r-,

B"ftc()oBfl-ld 1.40. North End.. ..',3.7 ,6.14 j.6 l'etrn.,I·lle • PJ'
Spy·lf.1ol.in , .. ' 2.25

1
7.50' , kJ' 3 3 6 20 • - . . de .• al.

M')dd.rrivier" 3.15
1
, 8.40 WRTtope UDelle ... 3 '6"" /.32 Pbiladelphia H. O. Dryer, A.&n.

4.10' .,; 9.2,) C"eI1B ' .. 4.20' ..... 8.12 Pbilipstown • R. ROt-r.
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D,. .., 5'30 .. 10.42 Addo .. 6.63 . 9,2';' Pieujrllllll'itaburg·. G. A. F. de GI'IIAI!.
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Wittepot. I .. ... 6.10' .. '~lli.12 ~ilDn ... , .. .. .. i.9 ! 8.1910.41, Potchefstroom O. M. Doutbwaite.
Aank ORANIKBlflEll D '''1 6.65i .. I :122 andflatI .. .. ,,7.20 8.4311.25r Pretona • - Faare.
i:!!r::il ~9 ... .:.': ~:~6. .. I :. I 1:1 A.ll.vao.. .. "I--:-i 9.13 12.61 Pnes\:a P. J. van der M.rweJr

Pauw Pin, ',' ... ' 98.50' :: I ... i 23·.!ó~:~t~' ALtCd~~L. JUlIC: D :: 1 ~O:gli:~6 ~:e~, !~'::. . ---
Potfonlein . . .40, .. u • ---
Hoot Kraal .. .. '10.26, . : 3.5 R1I1Cbman8rivi.r.. .. .. 10.27: 1.45 !U.sl1!dllle - L. B. MeaT&n~.
Aank DE AAa J1:7I'1CTn.... 11.25i .::: 4. /)5 "RltRire I. " .. 'IO.4i: 2.15 Ricbmond J. L. Conradie.

'I ... : •• I ' ommadaIlI!'B.. Il. 7, 2.60 Ri~bellk ".\'8IIt • F. RWII!Ou....
Voor Kaap6tad ~·,.vm. :.~') Sbeldon , .. .. 'lI.36 3.40 Hohtll'~n • • J. A. r>eetblinjr.
V.rtrek lie Aar Jilneue ... i 2.20i.. 5.3 ~iddleton . " 111.66: •. 16 Riebeehlui.eel.. D. KrÏjre.
Rietfont.in, ... •.. ! :1.63: 6.15 '''='' i Somerset Well. • Johan Tbflani_n
T....ib"lcbfon lein " .. : 3.251 6.' ' •.•. I "tellenboeeh • W. J. de Koek.
Hano.er Weg... ..: 3.551 7.• Lonjr !lope, • .. '12.:1&: 5.5 SteYDlborg- • ---
[)waatrontein,... ., 4.231 2.~11Kookbois .. ". 1.0 I 6.50 Swellendam • O. Reineeke.
ViachjrAt , .. .' 4.43, 8.57 bOlllgroYe ..• 1.32 6.4(1 SaldaDh&hu.i • J. O. StepIlIIn.
ABn N.uUWl'OOBT JtJNC'
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6.9'" 1 2.4 Witmol!!! ". ... ' 2.ló 740 Scbietfontein • - SterTellbel'!1.
Vertrek do. •.. 6.16, ... :10.0 Dr.nr.~n ." .. ! 2.4<'1'8.21 Suther!&nd • • O. A. Enjl.lA.
Ro.wortb .. ' /i.281 ::: 10.2 ~ortim.r... "1 3.6 8.60 Somerset Ooet • A. B. Hofmeyr
Oarlton, .. '''1 6.33, 10.2 Hal.lowen.. .. 3.305 9.30 rark ... tad - • • E. J. Stanley.
Ludlow... .,,' 6.46. ." ,10.3 ARnkomst CBADOCKP ... ' 3.66 10.0 Tij,ll8rboek,P.O. Welg .. •
6borborne, .. i 6.3 : ... 10.58 Vertrek do. .. 4.6 10.20 ,0nd.n(dilt.UiteDhage·) R. W. Mobr.
!:langor I .. ..I 6.18 " 11.18 \I.rlow,... .. 4.2210.461 l'ulbajrb • H. FlIjl'ao.
Middelburg Weg 6.401 :: i11.6 Baroda, ". .. , 4.Hlt.18 Uitenblljl'e •• A. de Villier.

, n.m. n.m. Utr~bt (Tranna&l) • B. L. K"ethlio~,
T f IL- Uil 112.33 Vioeb Rh,ier... .. '6.15 12.81 UnioodRI.... O. L. un H ....rde.
he_ril' ... .. 1 V RbOonwoy' "... 7.411::' : 1.7 ypr.u Gron, • ,,6.3712.42 yan yn.edorp. - P. B. Van Rhyn.

Cyprees Grou, .. 7.68
1

' " I 1.33 nw.y'..... " , 6.65 1.8 an der Byl'l Kraal, P.O. D. J. Mllriu, Jr.
Vi8cb Uivier • .. 8.21, ... 2.8 .felberjr.... " ' 6.25' 1.66 Ventersburg • • D P. ,. d. B .... r
Baroda .. 8.48'" ! 2.5 ~iddrlbarg Weg... .. I 7.0 I 3.5 Villiendory. • W. Roux. •
Mtulow I 9. lj!" . 3.25 Bengor 6...... .. 7'.19 3.3ó Victoria \\ eet • J. B. ADret &; Zoon.
Aank Cu DOel[ 9.3(;:·· ..,' '3.5 b.rtolll.. : 7.3i 4.; Wijnberg O. de Kock
V.rlrek do 9.38;' : 4.3 Ludluw... 7.MI 4.35 ~rinburlt •• A. Reed.u:
ARI•• owen ... 9.68

1
4.6 'arltqn'... ' S.j , 4.471 Winterberjr, F. Beaufort R. Stuenblljl'ell.

Morlimer .. 10.22, 6.27 Boswortb, ... ' 8.10 4.531 Wellin!1toL' f R. G. Malherlle.
VrennAn .. .. 10.38[ , 6.62 Ank. NAAti'll'POO.T JNC, v ." 8.23 5.16 I J. F. Penta &: 00
Witmo88 .. •.. 11.9 I "! ...' 6.15 V.rt. do. . .. It8•30' 6.5 "'illowmon • A. W. DiU. .
TborngrOY6 11.41;" 7.3 VilChgat '... .... •.. ' 8. .58' 6.34 Woreeeter... J. G. de Wet.

... Zond ()w8llIfontein'... ...... ; 9.19 7.10 WAkk.rstroom.. D. D. BiermAO, Jr.
,.m. Rar.om W.Il... • ) 948 B.O NEDERLAND. - ]!(&atac~p'p.ij tot

.. 12.1~ .. i 8.3 ~8IbollCb.fontein. .., 19.18, 8.48 oevoriering der H&Ddelabetre.kringeD

.. 12.33; .• I IJ.O RI.tkfoo~eln, ... ... •• :10.62 9.40 lusschen NfMlerland An Z t'd Afri"""

.• 1.4 i •. I .. ' 9.4 AM, .LJ. Au JUI'ICTI.... ... 11.25,10.30 "' __ u "_..._
"11.26 10.1 1ot.14.. I (}A
... U8 :: I 11.1 'Voor Raapltad tU bo_. u::,. kJ A ~ HOR A K DE VILLIERS,

2.14 11.4 Vertrek De ÁA1' JUDctie... 12.5011.10 ••• m. pnOCU '
T.m. BoutkraAI... 2 - .. llEUB, NOTAIllS Pf:BLIEK,

./ 1---- 12.45
12.1 Potfont.in 2.6i, 1.3.5 OODyeyancer eD GezworeD Tr&DJl&UIIl
12.~ P,owpAo , 3.44, • " 2.16 Bll 'T HOOG alCs..OT~Hor.
1.1 KT&nkoil , 4 2S

'22.1 V,hok. ORA';~nm~B t' ::: :::' 5:1Ó; ~ II ;:~ Kantoor: No. 19, J DDERLEYSTRAAT
. .rt. do ó óO ..

3.:.! Wittepats, . •..... ' ...... 1'4..5 KAAPSTAD.... 6 :Iiii : 4.60 _

~:~ ~~~;nnt~,,:: ... ' ~.~~; .g 1
5.32 Si"~"''I9ftV'D,"

4.4 Honign ... tkloof,.. 7:.0ó:~ II : •.~, - ... &~U A ..,uR~UMIR.
6.11 Modd~rrivier 837 u ----

~:~ ~~~~~~"il~' '''1' 9:2~' 11~:~gAkte van Overeenkomst. gedagteekend
1 ARnkolIIet KlllB:':L·'" .. '1100·21.~. 1 9.40 1 April. 1859.
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. E Ondergeteekenden hebben 00(..
j . scheept BJWrDB.U'S B.B.

Exploratie
EN

Maatschappij, Bloemna Zwavel,
Uie ~zij te Koop aanbieden tegen

Lasgate Marktprijzen.

VAN DER BYL & CO.KAPITAAL
VOORLOOPIG

PAARL. "D~ Zuid Afrikaan" en
"Volksvriend"r. II. FAl'RE

J. F. r. PEH( )LD
D. F. Dr TOIT
Dr. Jos. nUFF~L\.XX

TI- t Knpit s» l ,j,'r ~!I\at~charpij is j:;esteld op £60,000, verdeeld 1O.60!000,
aand-vle n van 11 rlk. Zo,·dra voor drie-vierde van het K pitaal zal zIJn ID ge·
achreven, zal de ~fflHtsch~ppiJ als gevormd beschouwd worden.

I"J,en Je RllnvrRIfP hrt gestplde getal a .. ndeelen te boven gaat zal de toek~n
ning pro rata gl'seh ie.lr-n op Ran vragen voor meer dan 25 aandeeien. Applicaties
voor ~j c n minder aaoJeelln worden ten volle toegl'kend.

EIGE~Dm[ OP LANGLAAGTE.

PatroDen.

D. ISAACS & CO.

Dl' kwart plnnt s "LAs·'LAA';TF," \Vitwatersrand, district Heidelberg, is ge-
kocbt door Pt Il l'"arl~ch ~yl1Jicaat en de voormelde 100 claims zIJn daarop uitge-
eccb t nit .'l·n na r.r a l va n 5~.4; 1 ~ van de lOO claims zijn gelegen op de reeks van
riffen, bd",,,d lt'; hd li, ·of,ln! (rna in reef) Van Je 'lVi t wat ers ran dsche Goudvelden
welk •. door de p lna ts loopt; :28 zlin vlak daar naaat gelegen op de nog avenge van
deulfde r ecks vxn riffen, rn de overige 5-1 claims zijn genomen over al de andere
gondho:lJenllc rdj~n op de plaats.

De overige claims zijn onrni.ldelijk daarna nitgenomen door verschillende
Syndicaten en pt'rsonen. .

l'e ~1!UltschappiJ oDtvangt gemelde 100 claims als onbezwaard eigendom,
hebbende m.ts ande rs te betalen daarop dan de Gouvi'rnements licenties. Boven-
dien z'Jn k08teloo~ aa n de \lflat~c11Rppij afgestaan, zoolang de ontginning duurt,
drie rUime stukken !.\rood, aan Je twee spruiten of waterloopen, welke de plaat8
doorsnijJ:'n, tW.tl dR.!lrVRO vll.lk aIOn gemelJe claims. voor ~Iachineri(jn, gebouwen,
snll., md wllterre"t. GetUt Ide plaats" LASGLA \GT~" 19 overigens ceutraal ge
legeo, ong"vE·pr JfiO mijlen VRon het Kautoor van den Mijncommissaris, is rnim
voorz'en van \\-ator, pn bi"dt Jaar hare ligging bijzondere gemakken voor goed.
Eoope ODtglnnlng.

De h'erna vo'gende certifikaten door \VILLL.H! S. DAwsoll, F.C.S, van
proefnemingen Vf\n kwartg (,P de opporvlakte genomen toonen Je hoeveelheid goud
door d" vt'r~chlilenJe riffen geleverJ.

ultslug vaD prod~eDlillg van een mon~ter kWilrtg ontvaDgen van den Wel·Ed.
Beer I'l' T')lT op
6 ':-eptember monster gemerkt :No.

do." No .. J

In Octo':>er ~o. J

OVEB.TR.EKS 0 LS VOOR lYIl:'UBE:r..£K --ZIJdeD,
ngunn, Tapi,twerk. CretoDDes, Bepps, .luls,

de :N leuwste r~tI'oDeD.

D. ISAACS & CO.
Het' Goedkoopste H"Ddelahuls VOOI' meubilair, "".erwel'k,

Porcelein Goed, Aardewerk, Gla.wel'k, _ ••• eD-

waren, J?1t'etwareD eD alle aDdel'e Bulshoude1l1k.

Benoodigdh,deli.

(jijfel's
(joIl t..11t.

.t I'tikelclI zijn iu dllidelijke
l\etto Pl'ijlen, fOal'

VERTOON KAMERS
9Z'":La,ngemarktstraat, Kaapstad.

Alle
frgell

86.88, 90 en
goud p"r ton

Jo.
Jo.

2 oz.
13 oz.
1

Il dwt. 14 grs.
14 dwt. 9 grs.
6 dwt. S grs. toel]('ZIf)j(Un.

Geillustreerde Catalogus en Prijslij~t worden op aanvraag postV1ii
oz.

Dr. HAHs'; ,apport is ~Is vo'gt:-

& Co.'s BREADALBANE Highland

Kaapstad, 28 October 11'86. GRAVEN! VORKEN! GRAVEN!
~ i

DEWAALEI~-OE KOCK
24 BURGSTRAAT, KAAPSTAD. r J

1 Deu Heer rEROL", Paarl.
Rapport vatl Jl' ontl.~,dingeD gpmRakt van tweo monsters .goudhoudeude kwarts

van Lan~IRagte Een monster was opgemaakt v-nn specimens gemerkt
1,2, -1, 5, ï, 8, 9, f'n het andere monster van specimens gemerkt 3 in 6.

liet mo, stt'r bt'vattendl' Je 7 sp~cimpn8 werd fijn gemalen en gewasschen.
Het 12'0uJ rr Uit geh"RIJ wa.'i z':er fijn gelijk gtof. Het bedraagt 427 greinen per
ton (of 17 dwt. 19 K,ei~.)

Het mon"ter bestaande mt specimens:3 on G WRS zeor rijk. liet gond van
deze DlODS:ers IS niet zoo bIjzonder fijn als in het eergte monster, 'en kan derhalve
gemakkelijk uitgewasschen worden. De hoeveelheid goud van dit monster ver-
ErE'gen bedraagt 11)53 greinen per ton, hetgeen overeenkomt met bijna 21/. onsen
(twee en ~en VljJp onsen) per ton.

Bet licht glkleurde fijn gekorreld monster is buitengewoon rijk.
P. DANIEL llABN, Ph. D,.., M.A.,

Professor in de Scbeikunde.

BESTEDING VA~ KAPITAAL.

~ ,t
\ ~

" I~
~ .
; \

LANI)EN ~U;

G R A VEN.
PARKES, Kaapsche; Diamond, Shamrock1 Socket & Strapped
LYNDONS Patent-LUCAS' Kaap8che, Socket, enz., enz.; '.

SPITVORKEN.
Het kapitaal zal aid ns worden verdeel: £25,000 ie bestemd voor den aankoop

van boveng,'mpIJp 100 claims op de plaats" Langlaagte," WitwatersrBnd, wa.arvan
de verl.:oopf:rs £'19,000 ontvangen zullen in ten volle opbootaalde B.I1ondeelen, en
£G,OOO in kontant. De £6,000 in kontant is betaalbaar, de eerste helft na de
tweede opbetallog, en de tweede helft nadat de derde opbetaling gelcbied ZR.I zijn,
en de balaos v><n het kapitaal zal aangowend worden voor het aankoopen en oprigten
van machineriëo, onkosten van ontginning en verder voor het ten nitvoer brengeu
Va.n de andere doeleiliden der Maatecbappij.

OPBETALING.

Katels, Fransche, Halfkap, VoJlekap, Ten~.

Timmrl'mallS, \\'a~ellmtlkel'S ell.Smidsgereedschal'pen
De allerbeste qualiteit tegen verminderde ~rijze-n.

ASSEN EN VEEREN.
Kar, Wagen, Schotsohe Kar; Cab·, enz.

EN EEN GROOTEN VOORRAAD
De termen V!lD opbetallng op !landeeien zijn als volgt :
'2/6 per Aandeel hij aanvrage '2/0 bij toekenning en de balans in paaijementen

nn niet minder Jan S/ elk, betaalbaar na kennisgeving van pene maand vooraf
DE LJERlJE OPllETALI:--;G ZAL GESCfIlEDEN EENE MAANU NA TOE.
KENNIl\G VAt. UE AA~DEELEN.

VERMEERDERING V AN KAPITAAL.

ALGEMEENE IJZERWAREN.

ZUID AFRIKAANSCHE
BRANDASSURANTIE MAATSCHAPPIJWanneer nitbreiding van de we,kzaamhedeu der Maatschappij vermeerdering

van kapitaal wenscheli1k maakt, zal Je directie daartoe pene vergadering van
aandeclhouder~ oproepen; eene meerderheid van niet minder dan 2/3 der
tegenwoordig zijndo aandeelh'Ouders zal tot zoodan'ge vermesl dering van kapitaal,
door de ni tglfte van meer aandeeIen mogen besluiten en wel in dien verstand
dat de aandeelhouders de voorkeur bebouuen om de nieu we aandeel en pro rato

van KAAPSTAD (Beoerkt '.
KANTOOR: ST. GEORGE-STRAAT, KAAPSTAD.----------~--------------~--

£4'2,500
4'500'I Konkbai ....

Loog Hope I
Middleton
Sbeldon, ..
Oommadaggll
Sall.llir. ,

op te Demen.
BESTUUR. IlIgesclu'eVfIl Kël()itaal

Resel've FOlldsZooora a8ndeelen voor 3/4 van het kapitaal zul}en zijn genomen en toegekend
zal het voorloopig comité na behoorlijk ekennisgeving, :!:Oowel tioor de drakpers als
met circulaires, een vergadpring VRn aandeelhouder8 beleggen te Pretoria, tot het
kiezen van eene permanente DiH·ctie.

Stemregt ook bij proxy geldig, zal door de aandeelbouders kunnen worden
uitgeoefend uaar de vorgende, verhouding:

1-9 Aandeeien I stem
10--24 " 2 stemmen
25-·U 3
50--9~1 " 4
100 en meer" 5

De ~fRatsch!lpp,j zal geregistreerd worden onder Je Wet (JP Beperkte verant
woordellJkbeiJ (Wet No. 5, 1874, der Z. A. Republiek.)

ApplicatIes voor Ilandel:li'n zullen ontvangen worden door den Secretaris te
Pretoria, en aan de yol;;:clJJe Kantoren:

Pand :-DE VILLaR~, FA[~ & Co., J. F. 1'. P!ROLD en Palriol KA!!roOR.
Bloem font"l D :-S. Bo. eK &NHAflE.

KHapstaJ :-JOHA~ JAS'ES & Co.
Kim berle, :-D. J. llAARROl'F.
Port Elizabetb :-fAIRBRIDQE, PETTIT & Co.
Pietermantz.burg :-\'AC5R & PAYlII, A.
Phil'ppolis en Fllurestnlth.-J. G, Loc" (Rbeeboksfontein). I

Lijsten zuiltlo gC'sloten worden op 30 NOVE~IBER EN TI<; l>RETORlA OP
10 LJECUIBElL

DIR.ECTEualur:

A. D. KRYNAUW, Vool'zitter.
W. BEA.RLE, Vice-Voorzitter.

B. C. MYBCROH I H. J. DB WETI
J B. BUU:!SINNE. DB. ROUX.

A. VAN DER BIJL.

, I
B08ebIllAD! Riner ... 2.31: .. I
Aaok ALIC.D~ JOl'fC v 2.54, •• I
Vertrek do 3.0, ..
Bellene .. 3.48'D.III. :
Sand flati v.. 4,8 6.10.
ldimola 6 •• 4.26: 6.29,
Ooern.y ~ '" 4."8 7.~ i
Addo .. 5.11 ' 740i
T".kAtBra 6 " 5.351 8.19,
Ooe!!,a .. '. .. 6.64 8.48;
Z ....., tkopa Junctie ,,/6.20, 9.27

1Nortb End ... .. 6.37 9.47
Aank PORT ELlZU!TH . 6.401 9.60:

AUDITI:UR.£N:

G. H. MOLLER en J. W. 8. LANOERMAN

AGE N TU R E;N in al Je voornaamste Steden in de Kolonie
VOORSTELLEN voor de Verzekering van Vast- en Losgoed tegen

risiko van Verlies en Schade door Brand dageliiks overwogen en be-
a.ntwoord.

W. J ASHBTJRNilAM, Secretaris. Opgesteld op de buia van dp Originele .ll-re,
gedagt...ekend 22 Augustn. 1~:}8; teg!'n·
woorruge Akte ingelijfd door Akte nD
~arlement No. 17, 1869.

Opbetaald en Opgeloopen
Itapit&a~ .• .. £36,000

Re~rvefond8 £9,000
DIBEKTE['REN:

De Ed. heer J. H. HOFMEYR, L.'W.R., fW!'
zittfr.

De heer W. HIDDlNOH, L.L.D ..
LP. H. V.U! DER POEL.
W. :M:A.R8H,

Af:DITEViËN·;::':f>e"Wel,Ed. H~eren J P.
DB WC en ]1[. L. WESSELS.

Zij die de Exeeuteurakamer ""nscbpn té hE-
noeIllllD tot Ex.ecute1U'6D, Mede-Exe<:utE'uren, of
andertzinl. gelieven ha&r lI.&ll te >';'f:en en ti
benoemen tiIechta onder dpn naaru.-an .' De
ExeoUteunltamer in K.aa.pet&d.··

De pirektie administreert In.oh·ente BoedelJ
door hareD Sea-etAuit.

Op laat.an Dinkteuren,
. P. J. BROERS. Secretari.

'Kantoor ftD de Executettnkamer,
Adderleyatraat, hoek Tan W! Wale.trIIIIt,

Xaapcrtad.

KALME8BUltY TAXLIJlf.
HEEN. !'UVG

lua;.hjlu! lJaj{eh).I· ,na;r.lijb IDa;elijke
STATIES. behalnlbebal.e STATIES. b.htt.),e ~hahe

____._. . ZoDd., .. iZondags. _1Zondap.! Zondllg8.

V.rtr.k ,an y.... i lI.m. Vertrek un I-
K•• 740 2' 'I •.m. i n.m.~P8TAD ... . ,4... .l ALMIISB1:7BY... I 630
A k lJ ba W 826 10 bb "',' 2.40an or n ejr . I 6. A utadsle,... .,,1 6.44 2.54
Vertrek do ... 9.0 '6.20 ; K.lllbu KI'IIAI ) ~-
Kr&Aifunt.in I 9.26 'ó.46 KlipbpuYeI ••• ... lo / 8.19
KI' b ,7.41 3.50

lp enei... 10.0 i 6.20 Kraaifontein I '''1 8 10
KaI.ba Krul 10.32 6.61, Aank Durban Weg '''1 8'32 4.30
Abbo··~·le I . lO 47 76 Yk'" .' 5.5..ua ...... . . .rtr,e CID ... 8 SÓ
~IIDk MA_LM1UIJlU.Y_.~. 11.6 I i.15 ,:\aDk KAAPSTAD . 6.189,20 5.55

Fergusson
Whiskey

Vorm van Applicatie voor Aandeelen.
Robertsons's Scotsche Whiskey en andere welbeken-

de merken

I
Calcutta Produkten van iedere soort, waaronder Olie,

Zakken, Tamarinden, Rijst, Salpeter, enz., enz. STELLENBOSSCHE TAXLUN.

'. f Aan ...... , ..
;~;

,I

;.- ~
~' ."\

WaarJ" Heer! HEEN..Keurig assortiment Cigaren
•

Klappertjes
Brandram's beste B.B. Bloem van Zwavel, '

Applicatie wordt bierbij gemaakt voor &a.ndeelen in d'l (( PA.ARL.
PRETORIA GOum{jJ~ E~ EXPLORATIE ~fAATSCI:iAPPIJ BEPERKT"
waarbij ingesloten £ s. d, zijnd" '2/6 per aandeel, en onderteekende .... .'..
verbind zlch bovengenoemd getal aanJe .. len of zooveel minder als pro raio
aan , .. znllen worden toegekond te nelDen. .

...... ' verbind , .. , , tot de betaling der verdere pll&i~.
Inenten op zoodaDlgtJ udeeleu al:! alil', , ........ , .. toegekend mogen wo' den
termen VaD prospeotns, eu tot het onderteek~ue'l van de statuten der Maatschappij
"anneer daartoe opgeroepen.

De uwe,

Vol ~ssortiment Oliewaren,

n::&l1G.
Daïlelijlï8 D"IleUjul
behaInl bebel'8 I STATlE8. # 1:'in I i
Zond.ga., ZondAg.. - I I) i

- .......------,--;..' ----- __ __i .... ,.~:~;:~A·:11 '.111. / n.DI. lYertrek YOn' I'-;:;:-:~nlll. ~
7.40 •• 25, Mold-re VI.I JaDe B 3 363 7

Aaok Darben Weg i.27 6.10 !,STIILLEN1lO8CH.. ..,. . .48
-Vertrek do 8.3:l 6.15 I BoemAn's Xing • .. B:,~7 I 4.'.1.4/ 8,',9,
1\ uilari yier .. i 40 lJ 24 I'V ed be
Eer,ete ru,ier .. '8:59 i42IL;.nd~~b ;, ::: . 8.42 4.29 S.24

iLYDdocb .. • i 9.& 6.61 .E-Itte Ri,i.r ~::9 :~!J ::~
Vrecleabel'1l. .. 9.16 6.67 iKuil8ri.ier :.: 9.22 6.6 9.3
BolllDaD" Xinjr' ... 9.21 6.7 YaDk Durban W'i 9.30 6.15 9'lg
SnLL&NBOSCH •.. ; 9.3:l 6.H ·V.~k do 9.32 . 6.18 P.16
.alii al.u- \'J.i 11l1lO ", 8.60 Ui jAaU K~" •• 10.10 t ',06 PoU

STATIES.

J. C. STEJJILER & GO. Oedrukt .n llill'8Ile"n door J Ali R."TU
balldeJ8DCle 01141•• deD lti jl ot d. 6r.'
~...n ~ IlaGna. O-tePItUI,

Volle naam't'I"'."'" Ol'" "o, .1.', .. ,. Ol,." ·.' ••••• 1'i"" t.tt ••

Ad.rea ••.. t' "'H"'" ., .•, I" It' ,., f I" I" .

f't~ _"Ol • ~. -. w.,"", • . "', . ~~",- ·{~1~:.t'.'S,.,:.,;,:"""z_·'""•., "f"~:;'., :,

~.~t&1~~~ I•• ' "'? . ~"
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